
☒ Er is een routing op het sportpark met bewegwijzering. 

 
 

• De oranje lijnen staan voor de looplijnen op de accommodatie. Volg deze looplijnen altijd, ook 
als dat betekend dat je moet omlopen! 

• Het oranje vlak is het geimproviseerde fietsenrek op het grasveld. Hier kan te allen tijde de 1,5 
meter worden gewaarborgd. 

• De gele lijnen op het sportveld geven het loopgedeelte aan dat enkel toegankelijk is voor de 
trainers. 

• De paarse lijn geeft de splitsing weer tussen de oudere en jongere kinderen van de C ploeg. 
• De rode lijn bij de container is er om aan te geven dat de containers niet voor iedereen 

beschikbaar zijn. De trainers zullen al het materiaal halen en brengen. Er mag 1 persoon 
tergelijkertijd naar de container. 

 
☒ Brengen en halen: ouders/verzorgers die kinderen komen brengen/halen blijven buiten de 
accommodatie, er is een plan hoe dit logistiek te regelen. Denk hierbij aan wat te doen met 
ouders die kinderen brengen/halen met de auto, die dat doen met de fiets of lopend en 
kinderen die zelfstandig komen. 

 
 
Het rode vlak is de parkeerplaats. Deze zullen wij namens Sperwers proberen leeg te houden. Op die 
manier kan er bij het hek gekeerd worden door de ouders die hun kinderen met de auto afzetten. 
 

https://nocnsf.nl/media/2694/sportprotocol-informatieborden-hr.pdf


De gele lijn is het afzetpunt voor de fietsers en de mensen die lopend hun kind komen afzetten. Zo 
kunnen zij hun kinderen nog richting het hek zien gaan en komen zij verder niet in de buurt van het 
complex.  
 
De afzetplekken voor kinderen die met de auto gebracht worden en kinderen die lopend of fietsend 
komen zijn gesplitst om drukte en groepsvorming te voorkomen. 
 
☒ Organiseer ook het stallen van de fietsen om daarbij groepsvorming te voorkomen.  
Op het grasveld zullen plekken gemaakt worden. Iedereen mag om de beurt zijn fiets neerzetten of 
ophalen. Let op de looproutes! 
 
☒ Er zijn maatregelen getroffen om de hygiëne te waarborgen zoals desinfectievoorzieningen, 
zeep, papieren handdoekjes en afvalbakken.  
Deze spullen zijn is huis gehaald. Er is onderscheid gemaakt tussen schoonmaakmiddel voor 
materialen en voor de handen. Bij het betreden en verlaten van het kunstgras moeten handen 
gewassen worden. 
 
☒ De kantine en kleedkamers zijn gesloten.  
Vooralsnog blijft de accommodatie dicht. Sporters dienen thuis naar het toilet te gaan, handen te 
wassen, etc. Bij hoge nood is de kantine te openen door de corona coördinatoren en zullen alle 
contactoppervlakken in de kantine schoongemaakt worden. 
 
De deur aan de zijkant van de kantine kan open bij hoge nood. Er zal op toegezien worden dat er 1 
persoon tergelijkertijd naar binnen gaat. Zo kan er gehandhaafd worden dat er afstand gehouden 
wordt. Alle overige deuren van de kantine zijn dicht. 
 
☒ Vanaf de parkeerplaats naar de velden hoeven geen oppervlakten aangeraakt te worden.  
Het hek zal open blijven staan zodat deze niet aangeraakt hoeft te worden. 
 
☒ Alle zitjes/bankjes en eventuele andere attributen zijn verwijderd, afgeplakt of afgedekt.  
 
☒ Na iedere training worden de materialen gedesinfecteerd en er is vooraf iemand aangesteld 
die dit ook waarborgt.  
Dit zal de corona coördinator zijn. Na elke training zal dit reinigen gebeuren. 
 
☒ Kinderen mogen maximaal 10 minuten voor de training aanwezig mogen zijn en moeten 
gelijk na de training het complex weer moeten verlaten. Zij moeten hun eigen bidon (thuis al 
gevuld) en spullen zoals bijvoorbeeld een extra shirt en handdoek meenemen. 
 
Dit is gecommuniceerd naar alle ouders/verzorgers en sporters middels de website, nieuwsbrief, etc. 
Ook zal dit worden toegelicht door de trainers op de eerste training. 
 
Wij vragen alle sporters om een rugzak of tas mee te nemen waarin eventuele persoonlijke bezittingen 
(telefoons, huissleutels, etc.) bewaard kunnen worden tijdens de training. De kantine blijft immers 
dicht! De corona coördinatoren zullen deze spullen veilig (en droog) bewaren.   
 
 


